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shrIviShNusahasranAmastotram

ौीिवसुहॐनामोऽम ्

नारायणं नमृ नरं चवै नरोमम ।्
दवे सरत ासं ततो जयमदुीरयते ॥्
ॐ अथ सकलसौभायदायक ौीिवसुहॐनामोऽम ।्
शुारधरं िवुं शिशवण चतभु ुजम ।्
ूसवदनं ायते स्व िवोपशाये ॥ १॥
य िरदवााः पािरषाः परः शतम ।्
िवं िनि सततं िवनें तमाौये ॥ २॥
ासं विसनारं शेः पौऽमकषम ।्
पराशराजं वे शकुतातं तपोिनिधम ॥् ३॥
ासाय िवुपाय ासपाय िववे ।
नमो व ै ॄिनधये वािसाय नमो नमः ॥ ४॥
अिवकाराय शुाय िनाय परमान े ।
सदकैपपाय िववे सव िजवे ॥ ५॥
य रणमाऽणे जससंारबनात ।्
िवमुते नमै िववे ूभिववे ॥ ६॥
ॐ नमो िववे ूभिववे ।

ौीवशैायन उवाच —

ौुा धमा नशषेणे पावनािन च सवशः ।
यिुधिरः शानवं पनुरवेाभाषत ॥ ७॥

यिुधिर उवाच —

िकमकंे दवैतं लोके िकं वाकंे परायणम ।्
वुः कं कमच ः ूायुमुा नवाः शभुम ॥् ८॥
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ौीिवसुहॐनामोऽम ्

को धम ः सव धमा णां भवतः परमो मतः ।
िकं जपुते जजु ससंारबनात ॥् ९॥

भी उवाच —

जगभ ुं दवेदवेमनं पुषोमम ।्
वुन न्ामसहॐणे पुषः सततोितः ॥ १०॥
तमवे चाच यिं भा पुषमयम ।्
ायन ्वुन न्मं यजमानमवे च ॥ ११॥
अनािदिनधनं िवुं सव लोकमहेरम ।्
लोकां वुिं सव ःखाितगो भवते ॥् १२॥
ॄयं सव धम ं लोकानां कीित वध नम ।्
लोकनाथं महूतं सव भतूभवोवम ॥् १३॥
एष मे सव धमा णां धमऽिधकतमो मतः ।
या पुडरीकां वरैचरः सदा ॥ १४॥
परमं यो महजेः परमं यो महपः ।
परमं यो मह परमं यः परायणम ॥् १५॥
पिवऽाणां पिवऽं यो मलानां च मलम ।्
दवैतं दवैतानां च भतूानां योऽयः िपता ॥ १६॥
यतः सवा िण भतूािन भवािदयगुागमे ।
यिं ूलयं याि पनुरवे यगुये ॥ १७॥
त लोकूधान जगाथ भपूत े ।
िवोना मसहॐं म े श ृण ु पापभयापहम ॥् १८॥
यािन नामािन गौणािन िवातािन महानः ।
ऋिषिभः पिरगीतािन तािन वािम भतूय े ॥ १९॥
ऋिषना ां सहॐ वदेासो महामिुनः ॥
छोऽनुपु त्था दवेो भगवान द्वेकीसतुः ॥ २०॥
अमतृाशंूवो बीजं शिदविकननः ।
िऽसामा दयं त शाथ िविनयोते ॥ २१॥
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ौीिवसुहॐनामोऽम ्

िवुं िजुं महािवुं ूभिवुं महेरम ॥्
अनकेप दैां नमािम पुषोमम ॥् २२ ॥

पवू ासः ।
ौीवदेास उवाच —

ॐ अ ौीिवोिदसहॐनामोऽमहाम ।
ौी वदेासो भगवान ऋ्िषः ।
अनुपु छ्ः ।
ौीमहािवःु परमाा ौीमारायणो दवेता ।
अमतृाशंूवो भानिुरित बीजम ।्
दवेकीननः ॐिेत शिः ।
उवः ोभणो दवे इित परमो मः ।
शभृकी चबीित कीलकम ।्
शाधा गदाधर इम ।्
रथापािणरो इित नऽेम ।्
िऽसामा सामगः सामिेत कवचम ।्
आनं परॄिेत योिनः ।
ऋतःु सदुश नः काल इित िदबः ॥
ौीिवप इित ानम ।्
ौीमहािवुू ीथ सहॐनामोऽपाठे िविनयोगः ॥

अथ ासः ।
ॐ िशरिस वदेासऋषये नमः ।
मखु े अनुुसे नमः ।
िद ौीकृपरमादवेताय ै नमः ।
गु े अमतृाशंूवो भानिुरित बीजाय नमः ।
पादयोदवकीननः ॐिेत शये नमः ।
सवा े शभृकी चबीित कीलकाय नमः ।
करसटेू मम ौीकृूीथ जप े िविनयोगाय नमः ॥
इित ऋषयािदासः ॥

अथ करासः ।
ॐ िवं िववु षार इुाां नमः ।
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ौीिवसुहॐनामोऽम ्

अमतृाशंूवो भानिुरित तज नीां नमः ।
ॄयो ॄकृिेत ममाां नमः ।
सवुण िबरो इनािमकाां नमः ।
िनिमषोऽिनिमषः ॐवीित किनिकाां नमः ।
रथापािणरो इित करतलकरपृाां नमः ।
इित करासः ।

अथ षडासः ।
ॐ िवं िववु षार इित दयाय नमः ।
अमतृाशंूवो भानिुरित िशरस े ाहा ।
ॄयो ॄकृिेत िशखाय ै वषट ्।
सवुण िबरो इित कवचाय म ।्
िनिमषोऽिनिमषः ॐवीित नऽेऽयाय वौषट ्।
रथापािणरो इाय फट ्।
इित षडासः ॥
ौीकृूीथ िवोिदसहॐनामजपमहं
किरे इित सः ।

अथ ानम ।्
ीरोददशेे शिुचमिणिवलसकैतमेिकानां
मालाासनः िटकमिणिनभमैिकैम िडताः ।
श ुॅ रैॅरैदॅैपिरिवरिचतमै ुपीयषू वषः
आनी नः पनुीयादिरनिलनगदा शपािणम ुकुः ॥ १॥
भःू पादौ य नािभिव यदसरुिनल सयू च नऽे े
कणा वाशाः िशरो ौम ुखमिप दहनो य वायेमिः ।
अःं य िवं सरुनरखगगोभोिगगवदैःै
िचऽं रंरते तं िऽभवुन वपषु ं िवमुीशं नमािम ॥ २॥
ॐ शााकारं भजुगशयनं पनाभं सरुशें
िवाधारं गगनसशं मघेवण शभुाम ।्
लीकां कमलनयनं योिगिभा नगं var योिगानगं
वे िवुं भवभयहरं सव लोकैकनाथम ॥् ३॥
मघेँयामं पीतकौशयेवासं
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ौीिवसुहॐनामोऽम ्

ौीवां कौभुोािसताम ।्
पुयोपतें पुडरीकायतां
िवुं वे सव लोकैकनाथम ॥् ४॥
नमः समभतूानामािदभतूाय भभूतृ े ।
अनकेपपाय िववे ूभिववे ॥ ५॥
सशचबं सिकरीटकुडलं
सपीतवं सरसीहेणम ।्
सहारवःलकौभुिौयं var लशोिभकौभुं
नमािम िवुं िशरसा चतभु ुजम ॥् ६॥
छायायां पािरजात हमेिसहंासनोपिर
आसीनमदुँयाममायतामलंकृतम ।्
चाननं चतबुा ं ौीवाित वसं
िणी सभामाां सिहतं कृमाौये ॥ ७॥

ोऽम ।्
हिरः ॐ ।

िवं िववु षारो भतूभभवभःु ।
भतूकृूतभृावो भतूाा भतूभावनः ॥ १॥
पतूाा परमाा च मुानां परमा गितः ।
अयः पुषः साी ऽेोऽर एव च ॥ २॥
योगो योगिवदां नतेा ूधानपुषेरः ।
नारिसहंवपःु ौीमान के्शवः पुषोमः ॥ ३॥
सवः शव ः िशवः ाणभुू तािदिन िधरयः ।
सवो भावनो भता  ूभवः ूभरुीरः ॥ ४॥
यःू शरुािदः पुराो महानः ।
अनािदिनधनो धाता िवधाता धातुमः ॥ ५॥
अूमयेो षीकेशः पनाभोऽमरूभःु ।
िवकमा  मनुा िवः िवरो ीवुः ॥ ६॥
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अमाः शातः कृो लोिहताः ूतदनः ।
ूभतूिककुाम पिवऽं मलं परम ॥् ७॥
ईशानः ूाणदः ूाणो ेः ौेः ूजापितः ।
िहरयगभ भगूभ माधवो मधसुदूनः ॥ ८॥
ईरो िवबमी धी मधेावी िवबमः बमः ।
अनुमो राधष ः कृतः कृितरावान ॥् ९॥
सरुशेः शरणं शम  िवरतेाः ूजाभवः ।
अहः सवंरो ालः ूयः सवदश नः ॥ १०॥
अजः सवरः िसः िसिः सवा िदरतुः ।
वषृाकिपरमयेाा सवयोगिविनःसतृः ॥ ११॥
वसवु समुनाः सः समााऽसितः समः ।
अमोघः पुडरीकाो वषृकमा  वषृाकृितः ॥ १२॥
िो बिशरा बॅिुव योिनः शिुचौवाः ।
अमतृः शाताणवु रारोहो महातपाः ॥ १३॥
सवगः सव िवानिुव नेो जनाद नः ।
वदेो वदेिवदो वदेाो वदेिवत क्िवः ॥ १४॥
लोकाः सरुाो धमा ः कृताकृतः ।
चतरुाा चतुू हतदुतभु ुजः ॥ १५॥
ॅािजभुजनं भोा सिहजु गदािदजः ।
अनघो िवजयो जतेा िवयोिनः पनुव सःु ॥ १६॥
उपेो वामनः ूाशंरुमोघः शिुचिज तः ।
अतीः सहः सग धतृाा िनयमो यमः ॥ १७॥
वेो वैः सदायोगी वीरहा माधवो मधःु ।
अतीियो महामायो महोाहो महाबलः ॥ १८॥
महाबिुम हावीय महाशिमहािुतः ।
अिनदँ यवपःु ौीमानमयेाा महाििधकृ ् ॥ १९॥
महेासो महीभता  ौीिनवासः सतां गितः ।
अिनः सरुानो गोिवो गोिवदां पितः ॥ २०॥
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मरीिचद मनो हंसः सपुण भजुगोमः ।
िहरयनाभः सतुपाः पनाभः ूजापितः ॥ २१॥
अमृःु सव क ् िसहंः साता सिमान ि्रः ।
अजो म ष णः शाा िवौतुाा सरुािरहा ॥ २२॥
गुग ुतमो धाम सः सपराबमः ।
िनिमषोऽिनिमषः ॐवी वाचितदारधीः ॥ २३॥
अमणीमा मणीः ौीमान ्ायो नतेा समीरणः ।
सहॐमधूा  िवाा सहॐाः सहॐपात ॥् २४॥
आवत नो िनवृाा सवंतृः समदनः ।
अहः सवंत को विरिनलो धरणीधरः ॥ २५॥
स ुू सादः ूसाा िवधिृवभिुवभःु ।
सता  सृतः साधजु ुना रायणो नरः ॥ २६॥
असयेोऽूमयेाा िविशः िशकृिचः ।
िसाथ ः िससः िसिदः िसिसाधनः ॥ २७॥
वषृाही वषृभो िववुृ षपवा  वषृोदरः ।
वध नो वध मान िविवः ौिुतसागरः ॥ २८॥
सभुजुो ध रो वामी महेो वसदुो वसःु ।
नकैपो बहृिूपः िशिपिवः ूकाशनः ॥ २९॥
ओजजेोिुतधरः ूकाशाा ूतापनः ।
ऋः ारो माशंभुा रिुतः ॥ ३०॥
अमतृाशंूवो भानःु शशिबः सरुेरः ।
औषधं जगतः सतेःु सधमपराबमः ॥ ३१॥
भतूभभवाथः पवनः पावनोऽनलः ।
कामहा कामकृाः कामः कामूदः ूभःु ॥ ३२॥
यगुािदकृगुावत नकैमायो महाशनः ।
अँयो प सहॐिजदनिजत ॥् ३३॥
इोऽिविशः िशेः िशखडी नषो वषृः ।
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बोधहा बोधकृता  िवबाम हीधरः ॥ ३४॥
अतुः ूिथतः ूाणः ूाणदो वासवानजुः ।
अपािंनिधरिधानमूमः ूितितः ॥ ३५॥
ः धरो धयु वरदो वायवुाहनः ।
वासदुवेो बहृानरुािददवेः परुरः ॥ ३६॥
अशोकारणारः शरूः शौिरज नेरः ।
अनकूुलः शतावत ः पी पिनभेणः ॥ ३७॥
पनाभोऽरिवाः पगभ ः शरीरभतृ ।्
महिो वृाा महाो गडजः ॥ ३८॥
अतलुः शरभो भीमः समयो हिवहिरः ।
सव लणलयो लीवान स्िमितयः ॥ ३९॥
िवरो रोिहतो माग हतेदुा मोदरः सहः ।
महीधरो महाभागो वगेवानिमताशनः ॥ ४०॥
उवः ोभणो दवेः ौीगभ ः परमेरः ।
करणं कारणं कता  िवकता  गहनो गहुः ॥ ४१॥
वसायो वानः संानः ानदो ीवुः ।
परिः परमुः पुः शभुेणः ॥ ४२॥
रामो िवरामो िवरजो माग नयेो नयोऽनयः । or िवरामो िवरतो
वीरः शिमतां ौेो धम धम िवमः ॥ ४३॥
वकुैठः पुषः ूाणः ूाणदः ूणवः पथृःु ।
िहरयगभ ः शऽुो ाो वायरुधोजः ॥ ४४॥
ऋतःु सदुश नः कालः परमेी पिरमहः ।
उमः सवंरो दो िवौामो िवदिणः ॥ ४५॥
िवारः ावराणःु ूमाणं बीजमयम ।्
अथऽनथ महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ४६॥
अिनिव णः िवोऽभधू म यपूो महामखः ।
नऽनिेमन ऽी मः ामः समीहनः ॥ ४७॥
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य इो महे बतःु सऽं सतां गितः ।
सवदश िवमुाा सवो ानमुमम ॥् ४८॥
सोुतः समुखुः सूः सघुोषः सखुदः सुत ।्
मनोहरो िजतबोधो वीरबािव दारणः ॥ ४९॥
ापनः वशो ापी नकैाा नकैकम कृत ।्
वरो वलो वी रगभ धनेरः ॥ ५०॥
धमगुम कृम सदसरमरम ।्
अिवाता सहॐाशंिुव धाता कृतलणः ॥ ५१॥
गभिनिेमः सः िसहंो भतूमहेरः ।
आिददवेो महादवेो दवेशेो दवेभृुः ॥ ५२॥
उरो गोपितगा ानगः परुातनः ।
शरीरभतूभृोा कपीो भिूरदिणः ॥ ५३॥
सोमपोऽमतृपः सोमः पुिजुसमः ।
िवनयो जयः ससो दाशाहः साताितः ॥ ५४॥ िविनयोः
जीवो िवनियता साी मकुुोऽिमतिवबमः ।
अोिनिधरनाा महोदिधशयोऽकः ॥ ५५॥
अजो महाहः ाभाो िजतािमऽः ूमोदनः ।
आनो ननो नः सधमा  िऽिवबमः ॥ ५६॥
महिष ः किपलाचाय ः कृतो मिेदनीपितः ।
िऽपदिदशाो महाश ृः कृताकृत ॥् ५७॥
महावराहो गोिवः सषुणेः कनकादी ।
गुो गभीरो गहनो गुबगदाधरः ॥ ५८॥
वधेाः ाोऽिजतः कृो ढः सष णोऽतुः ।
वणो वाणो वृः पुराो महामनाः ॥ ५९॥
भगवान भ्गहाऽऽनी वनमाली हलायधुः ।
आिदो ोितरािदः सिहगु ितसमः ॥ ६०॥
सधुा खडपरशदुा णो ििवणूदः ।
िदवकृ ् सव ासो वाचितरयोिनजः ॥ ६१॥ var िदिवकृ ्
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िऽसामा सामगः साम िनवा णं भषेजं िभषक ् ।
संासकृमः शाो िना शािः परायणम ॥् ६२॥
शभुाः शािदः ॐा कुमदुः कुवलेशयः ।
गोिहतो गोपितगा वषृभाो वषृिूयः ॥ ६३॥
अिनवत िनवृाा सेा मेकृिवः ।
ौीववाः ौीवासः ौीपितः ौीमतावंरः ॥ ६४॥
ौीदः ौीशः ौीिनवासः ौीिनिधः ौीिवभावनः ।
ौीधरः ौीकरः ौयेः ौीमाँोकऽयाौयः ॥ ६५॥
ः ः शतानो निितग णेरः ।
िविजतााऽिवधयेाा सीित िँछसशंयः ॥ ६६॥
उदीण ः सव तरुनीशः शातिरः ।
भशूयो भषूणो भिूतिव शोकः शोकनाशनः ॥ ६७॥
अिच ानिच तः कुो िवशुाा िवशोधनः ।
अिनोऽूितरथः ूुोऽिमतिवबमः ॥ ६८॥
कालनिेमिनहा वीरः शौिरः शरूजनेरः ।
िऽलोकाा िऽलोकेशः केशवः केिशहा हिरः ॥ ६९॥
कामदवेः कामपालः कामी काः कृतागमः ।
अिनदँ यवपिुव वुरोऽनो धनयः ॥ ७०॥
ॄयो ॄकृद ्ॄा ॄ ॄिववध नः ।
ॄिवद ्ॄाणो ॄी ॄो ॄाणिूयः ॥ ७१॥
महाबमो महाकमा  महातजेा महोरगः ।
महाबतमु हाया महायो महाहिवः ॥ ७२॥
ः विूयः ोऽं िुतः ोता रणिूयः ।
पणू ः परूियता पुयः पुयकीित रनामयः ॥ ७३॥
मनोजवीथ करो वसरुतेा वस ुू दः ।
वस ुू दो वासदुवेो वसवु समुना हिवः ॥ ७४॥
सितः सृितः सा सूितः सरायणः ।
शरूसनेो यौेः सिवासः सयुामनुः ॥ ७५॥
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भतूावासो वासदुवेः सवा सिुनलयोऽनलः ।
दप हा दप दो ो ध रोऽथापरािजतः ॥ ७६॥
िवमिूत म हामिूत दमिूत रमिूत मान ।्
अनकेमिूत रः शतमिूत ः शताननः ॥ ७७॥
एको नकैः सवः कः िकं यत त्दमनुमम ।्
लोकबलुकनाथो माधवो भवलः ॥ ७८॥
सवुण वण हमेाो वरानादी ।
वीरहा िवषमः शूो घतृाशीरचललः ॥ ७९॥
अमानी मानदो माो लोकामी िऽलोकधकृ ् ।
समुधेा मधेजो धः समधेा धराधरः ॥ ८०॥
तजेोवषृो िुतधरः सव शभतृां वरः ।
ूमहो िनमहो मो नकैश ृो गदामजः ॥ ८१॥
चतमुू ित तबुा तुू हतगु ितः ।
चतरुाा चतभुा वतवुदिवदकेपात ॥् ८२॥
समावतऽिनवृाा ज यो रितबमः ।
लभो ग मो ग रावासो रािरहा ॥ ८३॥
शभुाो लोकसारः सतुुवुध नः ।
इकमा  महाकमा  कृतकमा  कृतागमः ॥ ८४॥
उवः सुरः सुो रनाभः सलुोचनः ।
अक वाजसनः श ृी जयः सविवयी ॥ ८५॥
सवुण िबरोः सववागीरेरः ।
महा॑दो महागत महाभतूो महािनिधः ॥ ८६॥
कुमदुः कुरः कुः पज ः पावनोऽिनलः ।
अमतृाशोऽमतृवपःु सव ः सव तोमखुः ॥ ८७॥
सलुभः सोुतः िसः शऽिुजऽतुापनः ।
मोधोऽरोऽाणरूािनषदूनः ॥ ८८॥
सहॐािच ः सिजः सधैाः सवाहनः ।
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अमिूत रनघोऽिचो भयकृयनाशनः ॥ ८९॥
अणबुृ हृशः लूो गणुभिृग ुणो महान ।्
अधतृः धतृः ाः ूावशंो वशंवध नः ॥ ९०॥
भारभतृ क्िथतो योगी योगीशः सवकामदः ।
आौमः ौमणः ामः सपुण वायवुाहनः ॥ ९१॥
धनधु रो धनवुदो दडो दमियता दमः ।
अपरािजतः सवसहो िनयाऽिनयमोऽयमः ॥ ९२॥
सवान स्ािकः सः सधमपरायणः ।
अिभूायः िूयाहऽहः िूयकृत ्ू ीितवध नः ॥ ९३॥
िवहायसगितितः सुिचतभिुवभःु ।
रिविव रोचनः सयू ः सिवता रिवलोचनः ॥ ९४॥
अनो तभुोा सखुदो नकैजोऽमजः ।
अिनिव णः सदामष लोकािधानमतुः ॥ ९५॥
सनानातनतमः किपलः किपरयः ।
िदः िकृि िभुिदिणः ॥ ९६॥
अरौिः कुडली चबी िवबिूज तशासनः ।
शाितगः शसहः िशिशरः शवरीकरः ॥ ९७॥
अबूरः पशेलो दो दिणः िमणावंरः ।
िवमो वीतभयः पुयौवणकीत नः ॥ ९८॥
उारणो ृितहा पुयो ःनाशनः ।
वीरहा रणः सो जीवनः पय वितः ॥ ९९॥
अनपोऽनौीिज तमभु यापहः ।
चतरुौो गभीराा िविदशो ािदशो िदशः ॥ १००॥
अनािदभू भ ुवो लीः सवुीरो िचरादः ।
जननो जनजािदभमो भीमपराबमः ॥ १०१॥
आधारिनलयोऽधाता पुहासः ूजागरः ।
ऊगः सथाचारः ूाणदः ूणवः पणः ॥ १०२॥
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ूमाणं ूाणिनलयः ूाणभृाणजीवनः ।
तं तिवदकेाा जमृजुराितगः ॥ १०३॥
भभू ुवःारः सिवता ूिपतामहः ।
यो यपितय ा याो यवाहनः ॥ १०४॥
यभदृ ्यकृद ्यी यभगु य्साधनः ।
याकृद ्यगुममाद एव च ॥ १०५॥
आयोिनः यातो वखैानः सामगायनः ।
दवेकीननः ॐा ितीशः पापनाशनः ॥ १०६॥
शभृकी चबी शाधा गदाधरः ।
रथापािणरोः सवू हरणायधुः ॥ १०७॥
सवू हरणायधु ॐ नम इित ।
वनमाली गदी शा शी चबी च नकी ।
ौीमान न्ारायणो िववुा सदुवेोऽिभरत ु ॥ १०८॥
ौी वासदुवेोऽिभरत ु ॐ नम इित ।

उरासः ।
भी उवाच —

इतीदं कीत नीय केशव महानः ।
नाां सहॐं िदानामशषेणे ूकीित तम ॥् १॥
य इदं श ृणयुािं यािप पिरकीत यते ।्
नाशभुं ूायुाििोऽमऽुहे च मानवः ॥ २॥
वदेागो ॄाणः ािऽयो िवजयी भवते ।्
व ैँ यो धनसमृः ािः सखुमवायुात ॥् ३॥
धमा थ ूायुाम मथा थ चाथ मायुात ।्
कामानवायुाामी ूजाथ ूायुाजाम ॥् ४॥
भिमान य्ः सदोाय शिुचतमानसः ।
सहॐं वासदुवे नाामतेकीत यते ॥् ५॥
यशः ूाोित िवपलंु ाितूाधामवे च ।
अचलां िौयमाोित ौयेः ूाोनुमम ॥् ६॥
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न भयं िचदाोित वीय तजे िवित ।
भवरोगो िुतमालपगणुाितः ॥ ७॥
रोगात मुते रोगाो मुते बनात ।्
भयाुते भीतु मुतेाप आपदः ॥ ८॥
गा यिततराश ु पुषः पुषोमम ।्
वुामसहॐणे िनं भिसमितः ॥ ९॥
वासदुवेाौयो म वासदुवेपरायणः ।
सवपापिवशुाा याित ॄ सनातनम ॥् १०॥
न वासदुवेभानामशभुं िवते िचत ।्
जमृजुराािधभयं नवैोपजायते ॥ ११॥
इमं वमधीयानः ौाभिसमितः ।
युतेासखुािौीधिृतिृतकीित िभः ॥ १२॥
न बोधो न च माय न लोभो नाशभुा मितः ।
भवि कृत पुयानां भानां पुषोमे ॥ १३॥
ौः सचाकनऽा खं िदशो भमू होदिधः ।
वासदुवे वीयण िवधतृािन महानः ॥ १४॥
ससरुासरुगव सयोरगरासम ।्
जगशे वत तदें कृ सचराचरम ॥् १५॥
इियािण मनो बिुः सं तजेो बलं धिृतः ।
वासदुवेाकााः ऽें ऽे एव च ॥ १६॥
सवा गमानामाचारः ूथमं पिरकते । var?? कते
आचारूभवो धम धम  ूभरुतुः ॥ १७॥
ऋषयः िपतरो दवेा महाभतूािन धातवः ।
जमाजमं चदें जगारायणोवम ॥् १८॥
योगो ान ं तथा सां िवाः िशािद कम  च ।
वदेाः शाािण िवानमतेव जनाद नात ॥् १९॥
एको िवमु हूतं पथृतूानकेशः ।
ऽोकाा भतूाा भेु िवभगुयः ॥ २०॥

14 sanskritdocuments.org



ौीिवसुहॐनामोऽम ्

इमं वं भगवतो िवोा सने कीित तम ।्
पठे इेुषः ौयेः ूा ुं सखुािन च ॥ २१॥
िवेरमजं दवें जगतः ूभमुयम ।्
भजि ये पुरां न त े याि पराभवम ॥् २२॥
न ते याि पराभवम ॐ् नम इित ।

अज ुन उवाच —

पपऽिवशाला पनाभ सरुोम ।
भानामनरुानां ऽाता भव जनाद न ॥ २३॥
ौीभगवानवुाच —

यो मां नामसहॐणे ोतिुमित पाडव ।
सोहऽमकेेन ोकेन तु एव न सशंयः ॥ २४॥
तु एव न सशंय ॐ नम इित ।

ास उवाच —

वासनाासदुवे वािसतं भवुनऽयम ।्
सव भतूिनवासोऽिस वासदुवे नमोऽु त े ॥ २५॥
ौी वासदुवे नमोऽतु ॐ नम इित ।
पाव वुाच —

केनोपायने लघनुा िवोना मसहॐकम ।्
पते पिडतिैन ं ौोतिुमाहं ूभो ॥ २६॥

ईर उवाच —

ौीराम राम रामिेत रमे राम े मनोरमे ।
सहॐनाम तुं राम नाम वरानन े ॥ २७॥
ौीरामनाम वरानन ॐ नम इित ।

ॄोवाच —

नमोऽनाय सहॐमतू य े
सहॐपादाििशरोबाहवे ।
सहॐनाे पुषाय शाते
सहॐकोिटयगुधािरण े नमः ॥ २८॥
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सहॐकोिटयगुधािरण े ॐ नम इित ।
ॐ तिदित ौीमहाभारत े शतसाहां सिंहतायां वयैािसामानशुासिनके
पव िण भीयिुधिरसवंादे ौीिवोिदसहॐनामोऽम ॥्

सय उवाच —

यऽ योगेरः कृो यऽ पाथ धनधु रः ।
तऽ ौीिव जयो भिूती ुवा नीितम ितम म ॥ २९॥
ौीभगवानवुाच —

अनाियो मां य े जनाः पय ुपासत े ।
तषेां िनािभयुानां योगमें वहाहम ॥् ३०॥
पिरऽाणाय साधनूां िवनाशाय च ृताम ।्
धम संापनाथा य सवािम यगु े यगु े ॥ ३१॥
आता ः िवषणाः िशिथला भीताः घोरषे ु च ािधष ु वत मानाः ।
सी  नारायणशमाऽं िवमुःखाः सिुखनो भवि ॥ ३२॥ var भवु

कायने वाचा मनसिेयवैा  बुाना वा ूकृतःे भावात ।् var ूकृितभावात ्
।
करोिम यत स्कलं परै नारायणायिेत समप यािम ॥ ३३॥

इित ौीिवोिदसहॐनामोऽं सणू म ।्
ॐ तत स्त ।्

महाभारत े अनशुासनपव िण
Additional Concluding Shlokas

ॐ आपदामपहता रं दातारं सव सदाम ।्
लोकािभरामं ौीरामं भयूो भयूो नमाहम ॥्
आता नामाित हारं भीतानां भीितनाशनम ।्
िषतां कालदडं तं रामचं नमाहम ॥्
नमः कोदडहाय सीकृतशराय च ।
खिडतािखलदैाय रामायऽऽपिवािरणे ॥
रामाय रामभिाय रामचाय वधेस े ।
रघनुाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥
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अमतः पृतवै पा त महाबलौ ।
आकणपणू धानौ रतेां रामलणौ ॥
सः कवची खी चापबाणधरो यवुा ।
गन म्मामतो िनं रामः पात ु सलणः ॥
अतुानगोिव नामोारणभषेजात ।्
नँयि सकला रोगां सं वदाहम ॥्
सं सं पनुमृु भजुमुते ।
वदेाां परं नाि न दवें केशवारम ॥्
शरीरे जझ रीभतू े ािधमे कळेवरे ।
औषधं जावीतोयं वैो नारायणो हिरः ॥
आलो सवशाािण िवचाय  च पनुः पनुः ।
इदमकंे सिुनं येो नारायणो हिरः ॥
यदरपदॅं माऽाहीन ं त ु यवते ।्
तव तां दवे नारायण नमोऽु त े ॥
िवसग िबमाऽािण पदपादारािण च ।
नूािन चाितिरािन म पुषोम ॥

Alternate Concluding Shlokas

नमः कमलनाभाय नमे जलशाियन े ।
नमे केशवान वासदुवे नमोऽतु े ॥
नमो ॄयदवेाय गोॄाणिहताय च ।
जगिताय कृाय गोिवाय नमो नमः ॥
आकाशािततं तोयं यथा गित सागरम ।्
सव दवेनमारः केशवं ूित गित ॥
एष िनटकः पा यऽ सूते हिरः ।
कुपथं तं िवजानीयाद ्गोिवरिहतागमम ॥्
सववदेषे ु युयं सव तीथष ु यलम ।्
तलं समवाोित ुा दवें जनाद नम ॥्
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यो नरः पठते िनं िऽकालं केशवालये ।
िकालमकेकालं वा बूरं सव पोहित ॥
दे िरपव सौाः सव सदा महाः ।
िवलीये च पापािन वे िन ्ू कीित त े ॥
यने े ातः ौतुो यने यनेायं पते वः ।
दािन सवदानािन सरुाः सव समिच ताः ॥
इह लोके परे वािप न भयं िवते िचत ।्
नाां सहॐं योऽधीत े ादँयां मम सिधौ ॥
शनदै हि पापािन ककोटीशतािन च ।
असिधौ पाथ  ाा मनिस केशवम ॥्
पठेामसहॐं त ु गवां कोिटफलं लभते ।्
िशवालये पठेिनं तलुसीवनसिंतः ॥
नरो मिुमवाोित चबपाणवे चो यथा ।
ॄहािदकं घोरं सव पाप ं िवनँयित ॥
िवलयं याि पापािन चापाप का कथा ।
सवपापिविनम ुो िवलुोकं स गित ॥

॥ हिरः ॐ तत ॥्

NA

Encoded and proofread by Kirk Wortman kirkwort at hotmail.com

The verse numbering differs between prints used for chanting.

The pAThabheda viniyojyaH in 54 is referred only in Satyasandhiya

Vyakhanam in Madhvasampradaya so as to force to fit the

meter as well as giving some meaning. (See also pUrvapIThikA 21).

All other printed texts and commentaries use vinayo jayaH.

vinayo jayaH satyasandhaH is considered navAkSharI charaNa

with 9 letters, for the scriptural limitations, the letters

vina (vin) is considered with ekAkSharI bhAva. Gita has
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verse 11-1 madanugrahAya paramam with similar properties.

This is mentioned in Vishnusahasranama Chintanika (Marathi).

The Sringeri Math confirmed that

᳚Kindly note that extra aksharas in a particular Pada do occur
in the Puranas and they are considered Aarsha Prayoga.᳚

shrIviShNusahasranAmastotram

pdf was typeset on November 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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